
יום רביעי 1 מאי
 ותמ"ל חבצלת- גלית+ ניר פפאי- סמנכ"ל 08:00 - 08:30
 איחוד המרחב הכפרי למען הסדר הוגנת- 08:30 - 09:30
 לא לקבוע09:30 - 10:00
 הרצאה בנושא השואה-מרצה עמית בן 10:00 - 12:00
 מיכאל אל דור+ איתי לוין+ גלית שאול+ חיזקי 12:00 - 12:30
 (אולם אגף תפעול פרידה ממנהל אגף ששי מגידו12:30 - 13:30
 הפסקה 12:30 - 13:30
 (במשרדה של גלית ) רויטל רביב - כפר חוגלה13:30 - 14:00
 פגישה עם גלית שאול+ מנשה +יעריב על 14:00 - 15:00
 יעוץ מנטלי בספורט - גלית שאול + פיליפ +גיא 15:00 - 15:30
 (חדר  הצגת תכנית הדוברות להרחבת בת חפר15:30 - 16:15
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אלעד16:15 - 16:40
 - גלית  (בחדרה של גלית) ניסן אלחנן- יד חנה16:40 - 17:00
 - גלית  (בחדרה של גלית) עמית פריג'- אלישיב17:00 - 17:20
 - גלית  (בחדרה של גלית) צבי סולומון- חיבת ציון17:20 - 17:40
 - גלית  (בחדרה של גלית) יצהר אוחיון- בת חפר17:40 - 18:00

יום שישי 3 מאי
 במכינה אחד משלנו - מרוץ (08:00) הזנקה 09:00 - 10:00

 - גלית שאול (הדסה נעורים)(09:30) גלית מברכת 
 פתיחה חגיגת לתערוכת צילומי רחפן כנפי רוח 11:00 - 11:30
 (משמר השרון, בחלק האחורי של חנות נטעל'ה (גיא שמואלי) 
 נסיעה 12:00 - 13:30
 ג'ונג'ון מאת יוסי בנאי, גלית נדרשת לברך 13:30 - 14:30

 - גלית שאול (תל אביב היכל התרבות אולם צוקר )בכמה משפטים 
 חניכת האנדרטה החדשה לזכר אמנון פומרנץ  16:00 - 16:30

שבת 4 מאי
 מרוץ גן יאשיה לזכר אופיר רוט ז"ל ואברהם 07:00 - 09:30

מרקו ז"ל- (07:00) זינוק מרוץ 5 ק"מ (08:00) זינוק מסלול 800 
מ'-מסלול משפחות (08:45) מפגש סיכום, חלוקת מדליות 

 - גלית שאול (גן יאשיה במגרש כדורגל )וגביעים 

יום חמישי 2 מאי
 - גלית שאול (ישראל)יום השואה

 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) נבות בר08:00 - 08:30
 מקסין - סגנית נשיא אינטל העולמית + נעמי 08:30 - 09:30

 - גלית שאול (בחדרה של גלית )פארן   
  תמ"ל 1071 - נתניה חבצלת - פגישת עבודה08:30 - 10:30
 נסיעה 09:30 - 10:00
 בית וינה, טקס יום השואה - גלית נושאת דברים 10:00 - 12:00
 נסיעה 12:00 - 12:30
 פ.ע. עובדי אגף חינוך בהשתתפות: יעריב, ירונה,12:30 - 13:00
 -  (במשרדה של גלית ) גלית, אושרת אלדד - פ.ע.13:00 - 13:30
 הפסקה 13:00 - 13:30
 - גלית שאול (יציאה מהמועצה) נסיעה לאור יהודה 13:45 - 14:45
 משרדי נתיבי ישראל, קומה 4, במשרדו של  14:45 - 15:45
 - גלית שאול נסיעה למועצה16:00 - 17:00
 (במשרדה של גלית ) דוד בן צבי 17:10 - 17:30
 (בחדרה של גלית לואי -ספורטאי מהדסה נעורים 17:30 - 18:00
 נסיעה18:30 - 19:00

18:00 - 18:20 גולדשטיין אורלי - בת חפר (בחדרה של גלית)
 18:20 - 18:40 מושי כהן - משמר השרון )בחדרה של גלית(
 18:40 - 19:00 רונית רפאלי - כפר ידידה (בחדרה של גלית)

19:45 - 21:00 טקס יום השואה

19:00 - 20:20 טקס יום השואה האזורי - גלית מברכת (אולם 
עין החורש)

20:30 - 23:30 פגישה בנושא : קבלת החלטות בנושא המרכז 
הקהילתי

19:00 - 21:30 מכינה אחד משלנו (הדסה נעורים)

יומן ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול



יום שני 6 מאי
 (בחדרה יוכבד מרגלית - חברת מליאה כפר חיים 07:30 - 08:00

של גלית )
 (בת חפר במרכז  יום בבת חפר / יעריב או חיזקי07:30 - 08:00

 - גלית שאולהקהילתי, במשרדו של עדי אמזלג )
 רענון ראשי מכלולים עם גלית ועמית - חובת 08:00 - 08:30

 - עמית בן צבי (חדר ישיבות גדול)הגעה
 - גלית שאול (יציאה מהמועצה ) נסיעה לתל אביב08:30 - 10:00
 מפגש ראשי רשויות לציון פתיחת אירועי הגאווה10:00 - 11:00

 (תל אביב, אבן גבירול 69, 2019 - אבן גבירול 69 בניין העירייה 
 ניר להב+ עינת רייך (מנכ"ל הדסה נעורים) 11:00 - 12:00

 (ברקוביץ 4- מגדל בנושא מבנה הדסה נעורים + גלית שאול. 
 ניר להב+ עינת רייך (מנכ"ל הדסה נעורים) 11:00 - 12:00

 (ברקוביץ 4- מגדל בנושא מבנה הדסה נעורים + גלית שאול. 
 הפסקה 12:00 - 13:00

17:00 - 13:00 תזכורת !!! - ראיונות עם מועמדים לתפקיד 
 - ארמין אברמוביץ (אולם ישיבות) ועדת משנה14:00 - 18:00

יום רביעי 8 מאי
 - גלית שאול (ישראל)יום הזיכרון

 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות08:20 - 09:30
האיבה (08:30) גלית נושאת דברים   (09:15) גלית מניחה זר 

 - גלית שאול (קריית החינוך רופין, במגרש הכדורגל )בשם המועצה 
 נסיעה09:30 - 10:00

יום שישי 10 מאי

שבת 11 מאי
 אירוע ליריד התרמה לעמותת מ"ח - גלוריה רוט 11:00 - 14:00

יום ראשון 5 מאי
 המשך דיון אלישיב וביה"ס אופק בהשתתפות: 07:30 - 08:00

 - גלית שאול (בחדרה של גלית )עמית, יעריב, מנשה 
 - גלית שאול (בחדרו של עמית) מטבחון 08:00 - 10:30
 אולם ספורט כפר הראה - גלית + גיא + פיליפ +10:30 - 11:15

 - רונית יגל (במועצה אצל גלית)יהודה מליק 
 ספורט הכלבנות - גלית שאול + פיליפ + גיא 11:15 - 12:00

 -  (במועצה בחדרה של גלית שאול)ויצלבסקי + שרון רונן מאמץ
 הפסקה 12:00 - 13:00
 (בחדרה של גלית) גלית+ מירי שיינפלד12:00 - 12:30
 - עו"ד גיא  (אצל גלית) פ/ע גלית וגיא ויצלבסקי12:30 - 13:00

ויצלבסקי
 תכנון ובנייה - מסמכי מדיניות - תוכנית כוללנית13:00 - 13:45
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) גלית+ עומרי בארי13:30 - 14:00
 מפגש של גלית עם מחלקת הנוער - הצגת 14:00 - 16:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אלעד 16:00 - 16:30
 יעריב + ירונה + מירה דניאל - מפקחת החינוך 16:30 - 17:30
 סיורים בעמק לעובדים  בהשתתפות: עמית, 17:30 - 18:15
 - עמית בן צבי פ"ע עמית וגלית שאול18:15 - 19:00

יום שלישי 7 מאי
 ביקור של גלית שאול + ירונה בביה"ס קדם 07:30 - 08:45
 - ירונה פוליטי(בביה"ס קדם )
 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי 09:00 - 09:20
 - אסנת וולף (רחבת הכניסה בבית המועצה)פעולה האיבה
 נסיעה לתל אביב09:30 - 10:30
 (תל  מכרז לניהול ביה"ס יובלים, אופק ואביחיל 10:30 - 12:00

 - ירונה אביב רחוב השלושה 2, במשרד החינוך קומה 14 חדר 1417)
פוליטי

 - גלית שאול נסיעה והפסקה12:00 - 13:00
 לחנות בחניון גבעון - אצל רם זאב צוק (ווה) - 13:00 - 14:00

רשות חירום לאומית - משרד הבטחון + גלית  + עמית + יהודה 
 - גלית שאול (תל אביב הארבעה 20)/ הכרות 

 נסיעה 14:00 - 15:00
 גלית/אלדד15:00 - 15:30

יום חמישי 9 מאי
 - גלית שאול (ישראל)יום העצמאות

19:00 -19:30 נסיעה
19:20 - 19:50 חנוכת ספרייה כפר ידידה

20:15 - 21:45 מפגש יורי"ם הנהגות הורים

19:30 - 21:00 הרמת כוסית וטקס מצטיינים כוחות ביטחון 
21:00 - 22:00 ישיבת הנהלת מרכז קהילתי

19:50 - 21:20 טקס הזכרון לחללי מערכות ישראל (קיבוץ 
העוגן)

10:00 11:00 מעיין שחר טקס ליום הזיכרון - נשיאת דברים 

20:00 - 22:00 חגיגות יום העצמאות בגוש חי"ה



יום שני 13 מאי
 - גלית שאול נסיעה לירושלים 07:00 - 09:00
  תמ"ל 1071 - נתניה חבצלת - פגישת עבודה09:00 - 11:00

 - (רחוב בית הדפוס 12, חדר ישיבות קומה 6, בית השנהב - אלון)
דקלה פרסיקו

 נסיעה 11:00 - 12:30
 הפסקה 12:30 - 13:00
 ותמ"ל חבצלת - משתתפים: שי חג'ג, גלית 13:00 - 14:00

 (אצל אריאל יוצר משרד האוצרשאול, אבנר אקרמן, דקלה פרסיקו
 -אגף תקציבים , רח' קפלן 1 ירושלים טלפון 5317220)

ariely@mof.gov.il
 נסיעה 14:00 - 15:30
 (במשרדה של גלית) יד חנה 15:30 - 16:30
 - עמית בן צבי פ"ע עמית וגלית שאול16:30 - 18:15
 מפגש בנושא קהילה בעת חירום - צחי ובטחון 18:30 - 21:30

 - נחמה כהן (חדר ישיבות מועצה)בישובים (לוועדים ופעילים)

יום רביעי 15 מאי
 אטי שינלדר+אלי שרמייסטר בנושא כיתת 07:30 - 08:00

 (במשרדה של גלית )תקשורת בית הספר רופין 
 ביתן אהרון קהילה ועד מקומי בהשתתפות: 08:00 - 08:30

שלמה דוד-יו"ר ועד ביתן אהרון, מוטי קלע, אילן בן דרור + 
 - גלית שאול (במשרדה של גלית )נחמה + חיזקי
 נסיעה08:30 - 09:00
 חידון מורשת עמק חפר לילדי שכבה ח' - גלית 09:00 - 11:00

מברכת ראשונה, בסיום האירוע גלית מעניקה פרסים ותעודות 
 - גלית שאול(אולם עין החורש )

 - גלית שאול (יציאה מהמועצה) נסיעה לירושלים 11:30 - 13:30
 (ירושלים, בית  מליאת הותמ"ל - מתחם חבצלת 13:30 - 18:30

 - גלית הדפוס 12 , בניין בית השנהב, קומה 2, במשרדי הותמ"ל )
שאול

 -  כל יום רביעי "דלת פתוחה" לראשת המועצה15:00 - 18:00
גלית שאול

 ק.קהל בין השעות 15:0015-18 - 18:00

יום שישי 17 מאי
 (10:15) במסגרת "עמק של בריאות" - ביקור 10:15 - 10:30

 (חוף בית ינאי - כשיורדים מהחניה בשבילבסדנא בים (רוני וייסמן) 
 ביקור של גלית שאול בעמק של בריאות- צ'י 10:15 - 10:30
 תערוכת בלונים / רעות מטרסו-מקורי 10:50 - 11:00
 גלית + כרמל גופר סיור אומנים בעמק: דני וחיה11:10 - 12:00
 אוצר העמק- גלית מברכת בטקס (12:30) -12:00 - 13:00
 נציגי חטיבת המושבים בנוער השומר החדש: און13:00 - 14:00
 מפגש בוגרי תנועת המושבים 14:00 - 15:00

שבת 18 מאי

יום ראשון 12 מאי
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/גיא07:30 - 08:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) מטבחון 08:00 - 10:30
 במסגרת המטבחון מוזמן גלעד מעודה בנושא: 10:00 - 10:30

 - עמית בן צבי (אצל גלית)הדרכה על מערכת המוקד
 (בחדרה של  אשי דרומי + 2 אנשים נוספים מסין 10:30 - 11:00

גלית )
 - עמית בן  (אצל עמית) פורום השמינייה + גלית11:00 - 12:30

צבי
 פגישת המשך מתאריך 14/4 בנושא סייעות + 12:30 - 13:30

תומכות הוראה בהשתתפות: עמית, מנשה, ירונה, יהודית, 
 (בחדרה של גלית תמר שוורץ - מנכ"לית רוח נשית13:30 - 14:45
 הפסקה 13:30 - 14:00
 צח בורוביץ בנושא הותמ"ל + חיזקי + ארמין 14:45 - 15:30
 סימה אלה - מנכ"ל חברת סטארטאפ (חומר 15:30 - 16:30
 מנהלי וסגני בתיה"ס העל-יסודי (חט"ב וחט"ע) 16:30 - 18:00
 צפריר אורפז- חבר ועד מקומי מכמורת- פגישה 18:00 - 18:30
 - סופי בר דוד (אצל גלית) פ"ע אלון וגלית שאול18:30 - 19:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית) פ"ע- גלית+אלעד18:30 - 19:00

יום שלישי 14 מאי
 עמרי נוער 07:00 - 07:30
 - גלית  (בחדרה של גלית) משה מטרי- הוד השרון07:30 - 08:00

שאול
 08:45 - 08:20טקס העצמאות - גלית מברכת קריית החינוך 

רופין באולם הספורט

 נסיעה 08:40 - 09:10
 (אביחיל  ביקור אצל אילנה קריא - גלית, אושרת 09:15 - 11:00

 - גלית שאולרחוב הגדוד העברי 21 )
 נסיעה פארק תעשיות 11:00 - 11:30
 גלית + אושרת - הכנה לפורום ראשות המועצה 11:15 - 11:45
 - גלית שאול (במשרד של גלית)בתאריך 29/5
 (רחוב צבי הנחל 2  סיור עמק חפר פארק תעשיות11:30 - 13:00

 - ענבל דרור היימן - קומה שניה מעל תחנת דלק מנטה עמק חפר)
 הפסקה 14:00 - 15:00
 - גלית שאול (אצל גלית) פ.ע. גלית/אושרת14:00 - 15:00
 - גלית  (בחדרה של גלית ) חיה גולן - בית יצחק15:00 - 15:45

שאול

יום חמישי 16 מאי
 (מועצה אזורית עמק  פגישה עם ד"ר גלית שאול07:30 - 07:45

 - Shirelחפר)
 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בהשתתפות: אודי07:45 - 08:30

 (באולם הישיבות גבירצמן + 3 נציגים נוספים + יעריב + ירונה 
 נסיעה 08:30 - 09:00
 גנים מדגימים - ביקור משלחת מפקחות משרד 09:00 - 10:00

 (מצ"ב החינוך בגני עמק חפר - גלית משתתפת עד שעה 10:00 
 - גלית שאול נסיעה לתל אביב10:00 - 11:00
 (בית ציוני אמריקה,  אסיפה כללית מפעל הפיס 11:00 - 13:00
 הפסקה 13:00 - 14:00
 נסיעה 13:00 - 14:00
 היטל השבחה בקיבוץ הישן+ כביש מערבי + 14:00 - 15:00
  צביקה גרבר + עמית בן צבי - במקום 15:0013/5 - 15:30
 הצגת מיזם לטיפול טרמי באשפה- גלית+ איציק 15:30 - 16:30
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/גיא16:30 - 17:00
 אלון שוסטר 17:15 - 17:45
 נסיעה לבת חפר17:30 - 18:00
 (חדר ישיבות בת  צוות קהילה- הרחבת בת חפר18:00 - 19:30

19:00 - 21:00 הועדה לקידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי
21:00 - 23:00 ועדת היגוי מורחבת תמ"ל.1071

 20:15 - 19:30נציגי פורום וועדות נוער )בבת חפר(



יום שני 20 מאי
 (בת חפר במרכז הקהילתי,  יום בבת חפר - חיזקי08:00 - 08:30

 - גלית שאולבמשרדו של עדי אמזלג )
 נסיעה לתל אביב08:30 - 10:00
 גלית אושרת ועמית יפרח בני המושבים 09:00 - 10:00

(אוניברסיטת תל אביב )
 תוכנית ניהולית מתקדמת לראשי רשויות - ניהול10:00 - 17:45

 - גלית שאול (אוניברסיטת תל אביב)עיר העתיד 
 פגישת ועדת חינוך מרכז המועצות בני המושבים12:00 - 13:00
 נסיעה18:00 - 19:00

יום רביעי 22 מאי
 נסיעה 08:00 - 08:30
 ביקור של גלית שאול + יעריב + ירונה בביה"ס 08:30 - 10:00
 נסיעה 10:00 - 10:30
 ביקור של גלית שאול + יעריב + ירונה בביה"ס 10:30 - 12:00
 נסיעה 12:00 - 12:30
 - גלית  (במשרדה של גלית ) גלית, אושרת אלדד 13:00 - 14:00
 הפסקה 13:00 - 14:00
 - ארמין  (אצל גלית שאול) הכנהלמשנה+פ.ע.14:00 - 15:00
 -  כל יום רביעי "דלת פתוחה" לראשת המועצה15:00 - 19:00
 שמור לדחופים בקבלת קהל15:00 - 15:40
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) יעל פלד15:00 - 15:20
 (בחדרה של גלית) ביטון יעקב- בורגתה15:20 - 15:40
 אביבה ויוסי גניש- שושנת העמקים(יגיעו עם 15:40 - 16:00
 - גלית  (בחדרה של גלית) אילי לוגסי- אלישיב16:00 - 16:20
 - גלית  (בחדרה של גלית) אמיר שושן- בת חפר16:20 - 16:40
 (בחדרה של  תמר גולדברט- דוק- מושב עולש16:40 - 17:00

פריטים נוספים...

יום שישי 24 מאי

 (במתי"א  ביקור מנכל משרד החינוך במתי"א11:30 - 13:00
 - ירונה פוליטיחפר-שרון - חלבלוב בת חפר )

שבת 25 מאי
 גלית / "הרצאת סלון זוגית" בבית משפחת 18:00 - 20:00

 - גלית שאול (חופית מורד הנחל 31 )אורדן 

יום ראשון 19 מאי
 דודי ליטבק, יעריב , עמית בנושא בית ספר 07:30 - 08:00

 - גלית שאול (במשרדה של גלית )שורשים 
 - גלית שאול (במשרדו של עמית ) מטבחון 08:00 - 10:30
 מטבחון - מוזמנים אלון ושגיא בנושא קידום 09:30 - 10:30

 - עמית בן צבי (אצל עמית)מכרז יזמות במתחם בית הראשונים
 הצגת חלופות לבינוי מבנה המועצה הקיים - ר' 10:30 - 11:15

המועצה גלית שאול + חיזקי סיבק + עמית בן צבי+ מנשה+ 
 הפסקה 11:30 - 12:00
 נסיעה למועצה אזורית נחל שורק 12:00 - 13:00
 נסיעה לתל אביב לרשות מקרקעי ישראל 13:00 - 14:00
 פגישה בנושא תנועת הנוער של בני המושבים 13:00 - 13:30

 - גלית שאול(מועצה אזורית גן שורק )
 הרחבת בת חפר, בית יערי, ותמ"ל חבצלת 14:00 - 15:00

השרון, חוות הנוי והשלמת העברת השטחים למועצה, אצל חלי 
 נסיעה למועצה 15:00 - 16:00
 - עמית בן צבי (אולם ישיבות גדול) הנהלה 16:00 - 18:00
 הכתרת אלופה והענקת צלחת אליפות בנות 18:00 - 18:45

 - פיליפ  (אצטדיון גח"א)עמק חפר עליה לליגת העל בכדורגל

יום שלישי 21 מאי
 08:15 - 07:45שיחת ועידה צוות חינוך תנועת המושבים 

 ביקור של גלית שאול + יעריב וירונה בביה"ס 08:15 - 09:45
 - ירונה פוליטי (בביה"ס הרא"ל )הרא"ל

 ביקור של גלית שאול + יעריב + ירונה 10:00 - 10:45
 - ירונה פוליטי (במשרדה של עפרה יוסף)בשפרירים ב'-חט"ע

 ביקור של גלית שאול + יעריב + ירונה 10:45 - 11:30
 - ירונה פוליטי (במשרדה של חבצלת הר-גיל)בשפרירים ב'-חט"ב

 נסיעה 11:30 - 12:00
 הפסקה 12:00 - 12:30
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/עמית 12:00 - 12:30
 הכנה לביקור אלוף פיקוד העורף בתאריך 26/5 12:30 - 12:45

 - גלית  (במשרדה של גלית )+ חיזקי + עמית + יהודה בן עזרא
 - גלית שאול (במשרדה של גלית ) ליאון קלש12:45 - 13:00
 פגישת המשך מתאריך 12/5 בנושא סייעות + 13:00 - 13:40

תומכות הוראה בהשתתפות: עמית, מנשה, ירונה, יהודית, 
 ראיון טלפוני לרדיו FM 90 בנושא חוף נעורים 13:15 - 13:45
 - גלית שאול (במשרדה של גלית )(רעות מישור) 
 - Galia Sabar (חדר ישיבות הנהלה) ועד מנהל רופין 14:00 - 16:00

יום חמישי 23 מאי
 - גלית שאול (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

 - גלית  (במשרדה של גלית ) פ.ע. גלית/עמית 07:30 - 08:30
שאול

 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) רויטל הנדלר08:20 - 08:45
 גילי מלניצקי כתבת  דה-מרקר - ראיון גלית 08:45 - 10:00

 - גלית  (בחדרה של גלית )למוסף סוף השבוע (רעות מישור) 
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) גיל פלוטקין 10:00 - 10:30
 סנ"צ דוד גרונין - מפקד משטרת תחנת שדה 10:30 - 11:30
 (בחדרה של גלית )פגישת הכרות 
 ביה"ס בית יצחק בהשתתפות: גולן אילנה + 11:30 - 12:00
 - גלית שאול (בחדרה של גלית )יעריב + ירונה 
 קול קורא - הקרן לשטחים פתוחים ברשות 12:00 - 13:00

מקרקעי ישראל 2019 בהשתתפות: חיזקי, אלון, ניסים אלמון, 
 מפגש ראשי רשויות לעניין "בני המושבים לאן" 13:00 - 16:00

 - גלית שאול(מועצה איזורית עמק חפר )
 הפסקה 13:00 - 14:00
 (בחדרה של גלית ) שרה זעירא - כפר הרואה16:15 - 16:45
 - גלית  (יציאה מהמועצה ) סיור עם ניסים אלמון 17:10 - 19:15

19:45 -20:15 גלית +אייל ברייר(אצל גלית)
20:30 - 22:00 תמ"ל.1071 הסבר החלטה והמשך התהליך

19:00 - 21:00 תנועת המושבים (רעננה)

21:00 -23:00 מפגש הנהלת תנועת המושבים(לב השרון)

06:30 - 08:00 פגישה עם עומרי+אורן+הדס
08:00 -09:30 גל סלומון - גבעת חיים איחוד 

10:00 - 11:00 שלומית סנדלר



יום שני 27 מאי
 (בת חפר במרכז הקהילתי,  יום בבת חפר - יעריב07:30 - 08:00

 - גלית שאולבמשרדו של עדי אמזלג )
 ביקור של גלית שאול +ירונה בביה"ס שדות 08:00 - 09:30
 - ירונה פוליטי(בביה"ס שדות )
 נסיעה 09:30 - 10:00
 פגישת הכרות עם דודו קוכמן/מזכ"ל תנועת 10:00 - 11:00

 -  (בחדרה של גלית )האיחוד החקלאי + חיזקי + עומרי בארי

 פגישת הכרות עם עומר סובול - מנהל אגף 11:00 - 11:30
 - גלית שאול (במשרדה של גלית )תפעול 

 - עמית בן צבי פ"ע עמית וגלית שאול11:30 - 13:00
 גלית עמית ורו"ח מוטי חן - הכנה למליאת 12:15 - 13:00

 - עמית בן צבי (מ.א עמק חפר לשכת ראשת המועצה ק -2 )המועצה

 14:00 - 13:00גלית, אושרת אלדד - פ.ע. )במשרדה של גלית 
 - )

 הפסקה 13:00 - 14:00

 - ארמין אברמוביץ (אולם ישיבות) ועדת משנה14:00 - 18:00
 שילוט מואר קניון M הדרך בהשתתפות: יריב 18:30 - 19:30

יום רביעי 29 מאי
 אורן חסן + עו"ד אמיר לוי + עמית + מנשה + 08:00 - 08:30
 נסיעה 08:30 - 09:00
 אליפות בתי הספר היסודיים בחתירה בקיאקים -09:00 - 09:30
 נסיעה 09:30 - 10:00

 13:15 - 10:00 אצל ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה, אירוח 
פורום ה 14

 -  (במשרדה של גלית ) גלית, אושרת אלדד - פ.ע.13:30 - 14:00
 הפסקה 13:30 - 14:00
 פגישה עם גלית שאול+ מנשה +יעריב על 14:00 - 15:00
 -  כל יום רביעי "דלת פתוחה" לראשת המועצה15:00 - 18:30
 שמור לדחופים בקבלת קהל15:00 - 15:40
 (בחדרה של גלית) ידידיה כהן- חופית15:00 - 15:20
 -  (בחדרה של גלית) אביתר רביב- משמר השרון15:20 - 15:40
 גלית+ ענבל סובול- עולש+מיכל פל ברכה 15:40 - 16:00
 -  (בחדרה של גלית) חזי ומלכה מנוס- כפר  חיים16:40 - 17:00
 (בחדרה של  גד כהן- פארק תעשיות עמק חפר17:00 - 17:20

יום שישי 31 מאי
 - יהודה בן עזרא (מתקן אדם ) אימון כיתת כוננות 08:00 - 11:00
 - יהודית איס (עין החורש) קונצרט סיום 08:00 - 11:00
 גנים שרים בעמק - קונצרט סיום (10:15) גלית 10:00 - 11:00

 - גלית שאול (אולם תרבות עין החורש )מברכת 

יום ראשון 26 מאי
 פע גלית ואלון 07:15 - 08:00
 - גלית  (במשרדו של עמית ) מטבחון - בלי גיא08:00 - 10:30

שאול
 במסגרת המטבחון מוזמנות: אסנת וולף יעל 09:55 - 10:30

פלד וניקול אהרונביץ בנושא: שיפור תנאי הצהרונים (ירונה 
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) פ.ע. גלית/אלעד 11:00 - 11:30

 (במועצה  ביקור מפקד פיקוד העורף במועצה 12:30 - 14:30
 - גלית שאולבאולם הישיבות הגדול )

 הפסקה 14:30 - 15:00
  פגישה בנושא שושנה שמש- שושנת העמקים15:00 - 15:45

 - גלית שאול(בחדרה של גלית)
 פגישה עם הנהלת השומר החדש ( עומרי וועדות15:45 - 16:45

 (לשכה גלית )נוער) 
 פרויקטים מניבים חכ"ל - ד"ר גלית שאול, אלון 16:45 - 17:45
 מועדון הכדורגל מכבי עמק חפר בנות תמונת 18:00 - 18:30
 ממשקים בין השייט למועצה - אליפות אירופה 18:45 - 19:30

יום שלישי 28 מאי
 -  (בחדרה של גלית ) פיתוח בחן עם יעקב סיזל 07:30 - 08:00

גלית שאול
 העברות והשאלות שחקנים במועדון הכדורגל - 08:00 - 08:30

 - רונית יגל (בחדרה של גלית)ויקי גלאם + גלית + פיליפ
 נסיעה 08:30 - 09:00
 פגישה משותפת של מועצה מקומית זמר + 09:00 - 11:00

 (מועצה מקומית זמר, לשכת ראש מוא"ז עמק חפר + יועץ תיירות 
 - ועדה  (סיור) דיוני הוועדה הגאוגרפית מרכז11:00 - 14:00
גאוגרפית מרכז

 הפסקה 14:00 - 14:30
 ועדות מלוות בתי הספר היסודיים עם גלית 14:00 - 14:30

 - ירונה פוליטי (באולם הישיבות הגדול )חרובי
 - גלית שאול נסיעה לעירית חדרה 14:40 - 15:00

 פורום המאבק בשדה התעופה , משתתפים: אילן15:00 - 16:00

 נסיעה לאגמון לחפר 15:40 - 16:00
 סיור של הנהלת קרן שטחים 16:00 - 17:00
 "נעורים שרים" - ארוע לחג השבועות (17:00) 17:00 - 19:30

יום חמישי 30 מאי
 מרכז נוער וספורט לאשכול גוש חי"ה  08:00 - 09:00

בהשתתפות: גלית, נציגי הישובים: הדר עם, כפר חיים, כפר 
 - גלית שאול (בחדרה של גלית ) זוהר + צח 09:00 - 10:30
 סדר במסיבות סיום בהשתתפות: ירונה, אושרת 11:00 - 11:30
 - גלית שאול (אצל גלית ) גלוריה רוט 11:30 - 12:00
 עמוס פארן - יו"ר וועד מקומי בית יצחק / פגישת12:00 - 12:30

 - גלית שאול (בחדרה של גלית )הכרות 
 הפסקה 12:30 - 13:00
 פ.ע. גלית/אושרת 12:30 - 13:00
 - גלית  (בחדרה של גלית) ליאב נאור- בת חפר13:00 - 13:30

שאול
 הסעות תלמידים - המשך דיון מתאריך 18/4 13:30 - 14:30
 - Shirel (אצל גלית) ישיבת עבודה14:30 - 15:00
 - רונית יגל (בחדרה של גלית) שוטף גלית + פיליפ15:00 - 15:30
 חברי ועדת הנצחה-הכרות עם הועדה תפקידה 15:30 - 16:30
 הצגת "מיזם רדיו עמק חפר" בהשתתפות: יעריב,16:30 - 17:00
 לא לקבוע 17:00 - 17:30
 מפגש עם מלגאי המועצה בשיתוף מפעל הפיס -17:30 - 18:30

19:30 - 20:15 מועדון כדורגל בנות (חדר ישיבות קטן)
20:00 -21:00 פגישה בנושא בני המושבים

21:00 -23:45 מפגש ועדות נוער בנושא בני המושבים

19:00 - 21:00 מליאה (אולם ישיבות)

19:40 - 20:00 נסיעה למעיין שחר
20:10 -20:30 מסיבת סיום יב מעיין שחר

20:50 -21:50 תיקון ליל שבועות (רמות ים)




